Řečníci konference

Michal Kohout
Výzvy prostorového rozvoje univerzit / Generel ČVUT
Architekt, pedagog a teoretik. Profesor a vedoucí Ústavu
nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde je
zároveň garantem výuky bytových staveb a vedoucím ateliéru
architektonické tvorby. Je autorem a spoluautorem desítek
projektů, z nichž mnohé byly realizovány a některé z nich
získaly řadu českých národních i mezinárodních ocenění a
byly prezentovány na výstavách české a mezinárodní architektury. Je autorizovaným členem České komory architektů, je spoluzakladatelem ateliéru UNIT architekti, Centra pro
výzkum kvality bydlení a vydavatelství Zlatý řez, kde je redaktorem časopisu Zlatý řez. Jako autor a redaktor vydal řadu
knih a článků o moderní české architektuře, dále pak publikace o bydlení a teorii vystavěného prostředí. Je vedoucím řady
výzkumných projektů a odborníkem na veřejnou a odbornou
politiku bydlení.

Ondřej Štrup
Facility management na školách
Expert pro řízení podpůrných služeb (Facility management).
Školitel facility managementu. Partner společnosti Hein Consulting. Senior konzultant a lektor. Garant rekvalifikačního
vzdělávání facility manažerů v FM Institute. Zakladatel české
pobočky globální asociace IFMA CZ, dvojnásobný bývalý
prezident IFMA CZ, bývalý místopředseda EuroFM a držitel
prestižního ocenění IFMA Fellow. Člen českých, evropských a
světových odborných struktur pro FM. Spolupracuje na tvorbě
EU i ISO standardů pro tuto oblast, zástupce ČR v přípravné
komisi. Zabývá se lektorskou a konzultantskou aktivitou. Externí vyučující na ČVUT FSv, občasný hostující lektor na VŠE,
MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy Základy Facility
managementu (2021) a spoluautor řady dalších odborných
titulů a článků z oblasti Facility managementu.

Marta Valešová
Masarykova univerzita – prostor jako součást strategického rozvoje
Kvestorka Masarykovy univerzity, řídí hospodaření univerzity, investice a provoz. Podílí se na strategickém řízení,
zaměřuje se na efektivní implementaci principů udržitelnosti
a společenskou odpovědnost. Od roku 2004 pracuje ve vedení veřejných institucí, zaměřuje se na efektivní financování
a správu. K profesnímu portfoliu patří také práce s lidmi,
týmová spolupráce a leadership.

Šárka Jahodová
Příklady koncepčních nástrojů prostorového rozvoje
univerzitního prostředí
Architektka a urbanistka, absolventka Fakulty architektury
ČVUT. V praxi i v rámci výzkumu se soustředí především na
urbanistická témata, rozvoj a revitalizaci obytných lokalit a
možnosti inovace nástrojů územního plánování. V současnosti je součástí týmu UNIT architekti, kde vede výzkumné a
územně plánovací projekty týkající se obnovy a rozvoje měst.
Je spoluautorka vítězného návrhu mezinárodní urbanistické
soutěže Budoucnost centra Brna (2016) a Florenc 21 (2021).
Podílela se na zpracování nového Generelu ČVUT (2021).

Filip Landa
Rozvoj univerzitních kampusů v ČR po roce 1989
Architekt a šéfredaktor časopisu ERA21. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci, absolvoval studijní a
pracovní stáže v Gentu, Delftu a San Franciscu. Nedokončil
doktorské studium na FA ČVUT v Praze. Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku
2016 provozuje samostatnou praxi s manželkou v Českých
Budějovicích (FAKT architekti). Věnuje se psaní, překladům
a editaci textů o architektuře a urbanismu. Je spoluzakladatelem regionálních platforem Liberec-Reichenberg.net a
Litoměřice-Leitmeritz.net, členem Komise pro architekturu a
územní rozvoj Rady města České Budějovice a hraje na fagot v
komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense.

Zdeněk Rudovský
Metodika pasportu nemovitostí VVŠ, MŠMT, NajdiCAFM.cz
Koordinátor BIM rektorátu ČVUT, zpracovává audity modelů BIM, zabývá se jejich tvorbou a zavádění BIM na ČVUT.
Od roku 2018 je členem Expertní skupiny pro pasportizaci
MŠMT ČR, působí jako pedagog ČVUT FSv a FA pro facility
management a počítačovou grafiku, pracuje jako samostatný
architekt Ateliéru Dejvice. V letech 2011 - 2012 se věnoval
správě Pasportu ČVUT. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT
v Praze v oboru Architektura a stavitelství a na Fakultě architektury ČVUT v Praze absolvoval doktorské studium, ve své
disertační práci se věnoval Přechodu stavebního projektu do
užívací fáze.

Antonín Lupíšek
Reportování udržitelnosti univerzit ve vztahu k
plánování výstavby
Ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB, zabývá se mezioborovým výzkumem v oblasti udržitelné výstavby a energetiky
budov, posuzování životního cyklu budov a digitalizace ve
stavebnictví.
V roce 2006 absolvoval Fakultu stavební (FSv) ČVUT v Praze,
obor Pozemní stavitelství a v roce 2013 zde obdržel doktorát.
Mezi lety 2001 a 2005 pracoval jako odborný konzultant v
oblasti stavební fyziky, energetiky budov a obnovitelných
zdrojů (Atelier DEK, EkoWATT, vlastní živnost). Od roku 2006
působí na různých výzkumných a manažerských pozicích na
ČVUT. Od roku 2013 je odborným asistentem Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT, kde přednáší o udržitelné
výstavbě. V letech 2016-2021 vedl oddělení UCEEB Architektura a životní prostředí.

Alena Kohoutková
Generel ČVUT
Prorektorka pro výstavbu ČVUT, v letech 2010–2018 působila
jako děkanka Fakulty stavební ČVUT (FSv ČVUT), profesorka
stavebního inženýrství, pedagožka a výzkumnice, která v letech 2005–2019 vedla Katedru betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Dále působí v grémiu a kolegiu
ČVUT, je členkou vědecko-umělecké rady Fakulty architektury
ČVUT a členkou vědeckých rad VŠB TUO a FSv ČVUT. Je také
členkou Mezinárodní federace konstrukčního betonu, České
betonářské společnosti, Českého svazu stavebních inženýrů,
Mezinárodní asociace pro výstavbu a bezpečnost mostů (IABMAS) a Evropské společnosti pro inženýrské vzdělání (SEFI).

Pavla Melková
Revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice jako
jednoho z nástrojů spolupráce jednotlivých univerzit a
jejich částí
Architektka, urbanistka a docentka Fakulty architektury ČVUT
v Praze. V roce 1996 založila společně s Miroslavem Cikánem
ateliér MCA. Projekty, realizace a odborné články atelieru jsou
pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích a byly oceněny či nominovány na ceny
národní i mezinárodní. Věnuje se také výtvarné tvorbě, teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav.
Je autorkou řady knih, například Bastion XXXI u Božích muk,
Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala
Škody, Hrany dne, Manuál tvorby veřejných prostranství hl.
m. Prahy, či Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m.
Prahy, Vnímání prostoru. V roce 2012 založila Pavla Melková
Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla,
od roku 2013 pak řídila Sekci detailu města tamtéž. Ateliér
MCA je zpracovatelem koncepční studie vysokoškolského
areálu Kampus Dejvice.

Radek Suchánek
Prostorový rozvoj TUL
Architekt a pedagog na Fakultě umění a architektury TUL, prorektor pro rozvoj TUL. Ve své architektonické praxi se věnuje
návrhům rodinných a bytových domů, veřejných budov i pracem spojenými s urbanismem a krajinou. Jeho pedagogické a
odborné působení je spjato s Fakultou umění a architektury
Technické univerzity v Liberci, a to v různých pozicích - vedoucí architektonického ateliéru, vedoucí Katedry architektury a zakladatel a vedoucí Katedry urbanismu, prorektor pro
rozvoj TUL. Dříve působil i jako člen redakční rady architektonického časopisu ERA21.

Marie Pětová
Výstavba nového sídla FHS UK
Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, působila dříve jako proděkanka pro rozvoj této fakulty, vedle toho
přednáší o fenomenologii a práci Martina Heideggera a zabývá
se také tematikou prolínání filozofie a architektury. Na Fakultě
humanitních studií UK působí od roku 2002. V 90. letech nejprve absolvovala Fakultu architektury ČVUT, poté Filozofickou fakultu UK.

Ladislav Kuba
Výstavba nového sídla FHS UK
Autorizovaný architekt, společně s Tomášem Pilařem vede
architektonický ateliér Kuba & Pilař architekti s. r. o., který od
druhé poloviny 90. let 20. století mimo jiné úspěšně realizuje
návrhy veřejných staveb na základě vítězství v architektonických soutěžích. V roce 1998 zvítězil jejich návrh budovy knihovny pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně,
za kterou v roce 2002 získali Grand Prix Obce architektů. Toto
ocenění získali i v roce 2009 za stavbu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V roce 2020 byla podle jejich
návrhu dokončena nová budova Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze, za kterou získali již 3. hlavní cenu
Grand Prix Obce architektů. V roce 2021 dokončili budovu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Tomáš Hudeček
Univerzita ve městě či město a univerzita
Vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník, sociální
geograf, docent městského stavitelství a inženýrství. V
současnosti působí na Vysoké škole chemicko-technologické, ale akademickou a vědecko-výzkumnou činnost vykonával dříve na několika českých univerzitách
- UK v Praze, VŠE v Praze, ČVUT v Praze, VŠB-TUO. Byl
hlavním řešitelem 4 vědeckých projektů podpořených
TAČR a GAČR. Je autorem či spoluautorem 5 monografií a desítek odborných publikací. V letech 2011
- 2014 byl náměstkem a primátorem hl. m. Prahy. V
letech 2021 a 2022 vykonával funkci ředitele Sekce
rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Prostor pro vaše poznámky

